38.

MOL

STAND

Cégnév: MOL

Tevékenységi terület: olaj- és gázipar

Székhely: 1117, Budapest, Október 23. u. 18.

KICK-OFF YOUR CAREER
WITH MOL GROWWW!

A MOL-csoport
A több mint 40 országban jelenlévő, és közel 27 000 munkatársat foglalkoztató MOL-csoport Kelet-Közép Európa egyik vezető, nemzetközi
független olaj- és gázipari vállalata.
A MOL-csoport fő tagjai: Magyarországon a MOL Magyarország, Szlovákiában a Slovnaft, Horvátországban az INA, melyek mindegyike a
régió kiemelkedő vállalata, és amelyek együtt tökéletes alapot nyújtanak a csoport további növekedéséhez, jelentős mértékben hozzájárulva
a nemzetközi olaj- és gázipar terén elért sikerekhez.
E közös munkának köszönhetően a MOL-csoport mára a nemzetközi szempontból is jelentős, sokszínű vállalatcsoporttá vált: portfoliójában
kiemelt szerepe van a kutatás-termelésnek, 14 országban végez olaj- és gázkutatási tevékenységet, 8 országban termelési tevékenységet,
és közel 2000 benzinkutat működtet Közép- és Délkelet-Európa 11 országában.
A vállalatcsoport irányítási szervezete a budapesti MOL-csoport központ, amely a régió egyik legjelentősebb nagyvállalati iránytószerve.
Innen történik a több mint 40 országra kiterjedő működés ellenőrzése, irányítása.
A MOL Magyarország
A MOL Magyarország a MOL-csoport tagja, hazánk és a régió gazdaságának meghatározó szereplője, tevékenysége az ellátási lánc összes
elemére kiterjed. A vállalat és jogelődje közel 80 éve végez szénhidrogén-kutatást és kitermelést Magyarországon. Százhalombattai finomítója
évente 1,2 millió tonna benzint és 3,5 millió tonna gázolajat gyárt.
363 MOL benzinkút üzemel az országban. A MOL Magyarország jelen van a műanyag-feldolgozó iparágban is. A tiszaújvárosi MOL
Petrolkémia több mint négy évtizede állít elő versenyképes minőségű alapanyagokat és vezető helyet foglal el a régió petrolkémiai iparában.
A MOL- csoporton belül a MOL Magyarország felelős a csoport romániai, szlovéniai és szerbiai működéséért is.
GROWWW program
A Growww egyedülálló. Lehetőség, hogy megismerd a legösszetettebb iparágat. Mentoraink segítségével szakértővé válhatsz, tréningprogramjaink során új készségeket sajátíthatsz el. A Growww több mint egy frissdiplomás program, lehetőség, hogy nemzetközi, több ágazatot
átfogó munkatapasztalatot szerezz. 2007 óta közel 2000 frissdiplomás csatlakozott vállalatunkhoz a Growww programon keresztül. Te vagy
az ideális jelölt, ha pályakezdő vagy, maximum 1 év munkatapasztalattal rendelkezel, és tárgyalóképes szinten beszélsz angolul, továbbá
elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, nyitott vagy a változásokra és nem riasztanak el az összetett feladatok.

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, beszerzés, értékesítés, kereskedelem, HR, informatika, jog, kontrolling, könyvvizsgálat,
logisztika, marketing, média, minőségbiztosítás, műszaki, pénzügy, számvitel, technológia, tervezés, termelés, ügyfélszolgálat, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány frissdiplomás számára kínál állást: 150-200

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
karrier oldalon keresztül

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás,
képzési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, nyugdíjszolgáltató-hozzájárulás, sportolás támogatása,
Széchenyi Pihenő Kártya

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
CV (magyar, angol)

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, külföldi gyakorlatszerzés, nyelvtanulás

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai gyakorlat

Szakmai elvárások: befejezett felsőfokú végzettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: tárgyalóképes angol nyelvtudás

Web: mol.hu
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MOL karrieroldal: https://mol.hu/hu/karrier

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Growww jelentkezés: https://growww.molgroup.info/

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

In a complex and ever-changing company like MOL
we can guarantee one thing for sure:
you will never be bored.
APPLY FOR OUR FRESH GRADUATE PROGRAMME,
GROWWW BY 29 APRIL 2018.
mol.hu/growww

